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اقت�صاد

تح�سن ن�سبي ًا
الأ�شقر :الو�ضع ال�سياحي ّ
في انتظار النهو�ض وتثبيت االزدهار
لفت نقيب أصحاب الفنادق بيار األشقر إلى «بعض
التحسن في الوضع السياحي» ،مشدّدا ً على أنّ «إعادة
ّ
النهوض بالقطاع التي كانت تحصل سابقاً ،لم نتل ّمسها
ب��ع��د ،لكن ان��ت��خ��اب رئ��ي��س للجمهورية سيثبّت هذا
التحسن».
ّ
وقال األشقر في حديث لـ»المركزية»« :عندما تش ّكلت
الحكومة وبدأ تنفيذ الخطة األمنية ،أضفت هذه الوقائع
ج���وا ً م��ن األم���ل وم��ن��اخ االس��ت��ق��رار ال���ذي نصبو إل��ي��ه»،
موضحا ً أنّ «انتخاب رئيس للجمهورية ير ّكز االستقرار
في الداخل ،فهذا االستحقاق شبيه بتأليف الحكومة وهو
ناتج من توافق داخلي  -دُولي  -إقليمي ،وبالتالي في أي
وقت ينج ّز فيه االستحقاق الرئاسي سيتحقق النهوض
السياحي المرجو».
وردا ً على سؤال عن حركة السياح في بداية الموسم
السياحي أجاب« :السياح يتوافدون بأعداد قليلة ،فالقطاع
السياحي عانى فراغا ً كلّيا ً على مدى سنتين متتاليتين،
لذلك ف��إنّ أيّ ظهور لعدد محدود من السياح سيلفت
األنظار ،وقد اعتدنا في مثل هذه األيام ،أن تتعدى نسبة
إشغال الفنادق الـ 70و 80في المئة ،ووفق األسعار التي
كان معموال ً بها سابقاً ،في حين نعتمد اليوم ومنذ سنتين،
أسعار المضاربة الضخمة .لكن حتى لو اكتملت حجوزات
الفندق الذي أملكه  100في المئة غدا ً صباحاً ،فالمداخيل
حصلتها
التي سأجنيها ستمثل  50في المئة من تلك التي ّ
عامي  2009و ،2010ألنّ المضاربة ال تزال كبيرة بين
الفنادق الستقطاب السائح».
كما أ ّك��د مشاركة القطاع الفندقي في حملة «Live
»Lebanonالتي سيطلقها وزير السياحة ميشال فرعون
األحد المقبل ،الفتا ً إلى أنّ «المشاركة ال تكمن في تقديم

أفضل األسعار والتي هي موجودة أصالً ،ألنّ األسعار لم
تش ّكل يوما ً سببا ً لعدم مجيء السياح إلى لبنان ،إ ّنما بلدنا
يملك أفضل الميزات السياحية في العالم».
وع��ن موقف نقابة أص��ح��اب الفنادق م��ن الضرائب
المقترحة على مخالفات األمالك البحرية لتأمين واردات
سلسلة الرتب والرواتب ،أيّد األشقر كالم رئيس تج ّمع
المؤسسات السياحية البحرية جان بيروتي ،وشرح
على سبيل المثال أنّ فندق «ريفييرا» الذي يملك رخصة
من الدولة ،يفرض عليه التقرير األخير للسلسلة ،ضريبة
سنوية تقدّر بـ 500ألف دوالر الستعماله الشاطئ البحري
الذي ردمه ويملك مرسوما ً جمهوريا ً به ،وهنا أسأل :أي
مبلغ سيُحدّد لفاتورة الزبون كي يتمكن الفندق من تسديد
هذه الضريبة السنوية؟».

م�ؤتمر عن «ال�شراكة اللبنانية  -الأوروبية حول �سالمة الطيران»

�إيخهور�ست :لتطبيق قانون
�إن�شاء الهيئة العامة للطيران المدني
أش��ادت سفيرة االتحاد األوروب��ي
ف��ي لبنان أنجلينا إيخهوريست
بالشراكة األوروبية  -اللبنانية في
موضوع سالمة الطيران.
وخالل مؤتمر «الشراكة اللبنانية
 األوروبية حول سالمة الطيران»ال���ذي ع��ق��د أم���س ب��ح��ض��ور المدير
العام للطيران المدني دانيال الهيبي
ورئيس مصلحة سالمة الطيران في
المديرية العامة للطيران المدني
ع��م��ر ق���دوح���ة ،دع���ت إي��خ��ه��ورس��ت
لبنان إلى االلتزام «بتطبيق القانون
 2002/481الرامي إلى إنشاء الهيئة
العامة للطيران المدني» ،معتبر ًة أنّ
«ه��ذا االلتزام هو األس��اس لتحسين
أداء عمل الطيران المدني اللبناني
وفق المعايير الدولية المعمول بها
في معظم دول العالم».

و أ ّك����د ال��ه��ي��ب��ي أنّ «ال��ق��ان��ون
 2002/481ه��و موضع متابعة
واهتمام دائم من قبل وزير األشغال
العامة والنقل غازي زعيتر وجميع
المسؤولين المعنيين بهذا الشأن»
،م���ش���دّدا ً ع��ل��ى أه��م��ي��ة «ال��ش��راك��ة
اللبنانية -األوروب��ي��ة ف��ي مجال
الطيران المدني» .وأش��ار إل��ى أنّ
«مطار بيروت الدولي تتوافر فيه
ك��ل المقومات ال��دول��ي��ة المعتمدة
وال��م��ع��م��ول بها م��ن قبل المنظمة
الدولية للطيران المدني».
بدوره ،تحدّث قدوحة عن وضع
الطيران المدني اللبناني الحالي
وال��ع��وائ��ق ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا قطاع
الطيران في لبنان وكيفية العمل
لتذليل هذه العقبات ،مؤكدا ً ضرورة
«مقاربة وتوحيد أنظمة الطيران

اللبنانية مع أنظمة الطيران المدني
األوروب��ي��ة ما يساهم في تكاملها،
إضافة إلى تحديث قطاع الطيران
ل��ي��ع��م��ل وف���ق���ا ً ل��ق��واع��د مشتركة
تعود بفوائد اقتصادية وتجارية
وسياحية فتوفر فرص عمل للشباب
اللبناني وتساعد في تطوير شركات
الطيران الوطنية وتسهيل عملها
وتفتح آفاقا ً جديدة في هذا القطاع
الحيوي».
ويهدف المؤتمر إلى إعطاء صورة
شاملة عن برنامج الشراكة بين
لبنان واالتحاد األوروب��ي في قطاع
النقل الجوي وسالمته ومناقشة
الخطط المستقبلية لتطوير مجاالت
السالمة وإلدارة الجودة والعمليات
ال��ج��وي��ة وص�لاح��ي��ة ال��ط��ائ��رات
وإجازات الطيارين في لبنان.

لقاء بين تجمع رجال الأعمال و�سفراء دول �أفريقيا

زمكحل :القطاع الخا�ص في لبنان كان دائم ًا
م�ستق ًال عن التوترات ال�سيا�سية المحيطة

أكد رئيس تجمع رجال األعمال فؤاد زمكحل «أنّ لبنان يم ّر
بإحدى أصعب الفترات من تاريخه االقتصادي واالجتماعي
والسياسي واألمني».
وخالل غداء – حواري نظمه التجمع مع سفراء أفريقيا في
لبنان قال زمكحل« :ال يمكن تجاهل اجتماع البرلمان النتخاب
رئيس للجمهورية ،وإضرابات وتظاهرات موظفي القطاع
العام بخصوص سلسلة الرتب والرواتب .فمن الضروري
والجوهري احترام االستحقاقات الدستورية ،ونحن نطالب
برئيس على رأس الدولة ضمن المهل الدستورية لدينا،
وهدفنا م ّد يد العون إليه منذ اليوم األول من واليته الجتياز
ومواجهة ومواكبة ك ّل التحديات االجتماعية واالقتصادية
التي تعاني منها بيئتنا وبالدنا ومنطقتنا».
وأضاف« :أ ّما في ما يتعلّق بأزمة سلسلة الرتب والرواتب
فمن المه ّم أن نذكر أنّ رجال األعمال اللبنانيين ليسوا طرفا ً
في هذا الصراع ،وأ ّنه طلب مشروع نفهمه ونحترمه من قبل
موظفي القطاع العام تجاه رب عملهم أي الدولة نفسها التي
ّ
وظفتهم بعدد فائض ال يوصف ،وعاملتهم بعدم مساواة.
لكن إذا كانت الدولة تعتمد على الشركات الخاصة ،لدفع أو
تمويل تكلفة سوء إدارتها فنحن نرفض في شكل قاطع ذلك
ونطالب بإصالحات هيكلية وإعادة هيكلة داخلية شاملة
أ ّوالً».
وأ ّك��د زمكحل أنّ «القطاع الخاص اللبناني كان دائما ً
مستقالً عن التوترات السياسية المحيطة ،ولطالما كافح
وتط ّور ضمن بيئة غير مستق ّرة ومتزعزعة».

وتوجه للشركاء في أفريقيا بالقول« :أنتم تمثلون
الشريك المثالي بالنسبة الى رجال األعمال اللبنانيين الذين
يبحثون دائما ً عن آفاق جديدة مثمرة .فنحن نعيش عصرا ً
متقدما ً من العولمة ومن المهم بناء وتطوير عالقة مميزة مع
منطقتكم ،إذ أنكم تشكلون بالنسبة إلينا بابا ً أساسيا ً نحو
قارة وجزء من العالم لديه سوق ضخمة حيث يمكننا إيجاد
مكاننا بسهولة استنادا ً إلى مزايانا التنافسية ومنتجاتنا
ومهاراتنا وأفكارنا المبتكرة التي تجول العالم».
ورأى أنّ التواصل مباشرة مع مجموعات مماثلة من رجال
األعمال في بلدان أفريقيا «سيكون مثمرا ً للغاية وفعّ اال ً ج ّداً،
ويجب أالّ يكون تعزيز موقعنا االقتصادي والتجاري خيارا ً
بل هدفا ً واضحا ً ومحددا ً إلنشاء التآزر الب ّناء ولمساعدة
أصحاب المشاريع ولالستثمارات في مناطقنا على التطور
والنمو».
وتحدث السفراء خالل اللقاء الحواري عن فرص االستثمار
في بالدهم ،وعن المناخات االقتصادية في ظ ّل توافر المواد
الطبيعية والحوافز التي تعطيها حكوماتهم للمستثمرين
األجانب لديها .وشرحوا أهمية ودور الجاليات اللبنانية
التي لديها قوة اقتصادية ال يستهان بها مما يشجع على
تعزيز وتطوير العالقات االقتصادية وخصوصا ً التجارية
منها بين لبنان وبلدانهم.
ودعا سفراء دول أفريقيا رجال األعمال إلى زيارة بالدهم
وبناء عالقات مع نظرائهم بما يعود بالفائدة على االقتصاد
الوطني للبنان والدول األفريقية.

 4.3مليون دوالر من اليابان لـ «اليوني�سف»
لم�ساعدة النازحين ال�سوريين في لبنان

ق��دم��ت ح��ك��وم��ة ال��ي��اب��ان منحة
بمقدار  4.3مليون دوالر أميركي
لدعم برامج منظمة األم��م المتحدة
للطفولة «يونيسف» في توفير المياه
الصرف
الصالحة للشرب ومرافق
ّ
الصحي وخدمات الصحة والحماية
األساسية ألطفال الالجئين السوريين
وعائالتهم ،إضافة إلى المجتمعات
اللبنانية المضيفة التي ستستفيد
من هذه الخدمات ،وفق ما أفاد بيان
للمنظمة أمس.
وأش���ارت ممثلة «يونيسف» آنا
ماريا لوريني ،إل��ى «أهمية زي��ادة
الخدمات التي يت ّم توفيرها لهذه
المجتمعات» ،وقالت« :بوصول ما
ي��ق��ارب  13أل��ف الج��ئ س��وري إلى
لبنان كل أسبوع ،نصفهم من األطفال
تحت سن الـ ،18يع ّد توسيع نطاق
الخدمات األساسية لتلبية حاجاتهم

أم��را ً ملحاً» .وأض��اف��ت« :م��ن خالل
ه��ذه المنحة ،سيت ّم توفير المياه
الصالحة للشرب والمرافق الصحية
المالئمة لما يقارب  20أل��ف الجئ
سوري يعيشون في المخيمات غير
الشرعية على األراض��ي اللبنانية.
ك��م��ا سينتفع م��ا ي��ق��ارب  10آالف
شخص من المجتمعات اللبنانية
المضيفة والالجئين السوريين من
اإلص�لاح��ات وإع���ادة تأهيل شبكة
المياه المحلية».
وستدعم هذه المنحة «يونيسف»
ف���ي إي���ص���ال ال��خ��دم��ات الصحية
األساسية ألكثر من  100ألف الجئ
سوري في المخيمات غير الشرعية،
من طريق الوحدات الصحية المتنقلة
ومراقبة الوضع الغذائي لما يقارب
 40أل��ف طفل ،وتوفير المك ّمالت
الغذائية الدقيقة لنحو  8000من

النساء الحوامل والمرضعات.
ب����دوره ،ق���ال السفير الياباني
سييتشي أوتسوكا« :نحن فخورون
بدعم جهود اليونيسف الرامية إلى
تحسين أوض��اع األطفال الالجئين
وتقديم العون للمجتمعات المضيفة
اللبنانية األكثر حاجة ،من أجل توفير
بعض الراحة لألطفال الذين عانوا
أكثر مما ينبغي أي طفل أن يعانيه».
وأضاف« :باقترابنا من فصل الصيف،
يصبح توفير المياه النظيفة ومرافق
الصرف الصحي الجيدة أمرا ً في غاية
األهمية لضمان بقاء األطفال أصحاء.
ونأمل في أن تساعد مساهمة شعب
اليابان هذه اليونيسف في جهودها
لزيادة فرص الحصول على المياه
النظيفة والصرف الصحي لجميع
أط��ف��ال ال�لاج��ئ��ي��ن ال��س��وري��ي��ن في
المخيمات غير الشرعية».

بوتين يزور ال�صين
لتوقيع اتفاقات تجارية
يعتزم الرئيس الروسي فالديمير بوتين زيارة شنغهاي في  20أيار (مايو)
الجاري تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جينبينغ لبحث الشراكة الروسية-
الصينية ،خصوصا ً في ظ ّل األزمة بين موسكو والغرب على خلفية أوكرانيا.
وأوضح بيان صادر عن الكرملين أنّ بوتين سيوقع أثناء الزيارة على مجموعة
من االتفاقات المهمة في قطاعات االقتصاد والتجارة والطاقة والشأن اإلنساني.
كما سيبحث الطرفان «ظروف ومستقبل الشراكة الروسية-الصينية على الساحة
الدولية».
ووفق بيان الكرملين ،سيشارك بوتين هذا الشهر في الدورة الرابعة لمنتدى بناء
الثقة والعمل المشترك في آسيا ،حيث سيجري سلسلة من اللقاءات الثنائية.
ويشار إلى أنّ موسكو تضاعف اتصاالتها الدبلوماسية والمفاوضات التجارية
مع بكين فيما تثير األزم��ة األوكرانية توترا ً في العالقات بين روسيا والدول
الغربية.
وكثفت روسيا في األسابيع الماضية من المحادثات مع بكين حول اتفاق ضخم
في قطاع الغاز من الممكن أن يوقع أثناء زيارة بوتين ،ويسمح لشركة غازبروم
الروسية بالدخول إلى السوق الصينية.
ووقعت غازبروم في  2009اتفاق إطار مع شركة البترول الوطنية الصينية
ينص على تزويد الصين بـ 70مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا ً في
ّ
األعوام الـ 30المقبلة.

م�صر توقف ا�ستيراد �سلع لها بديل محلي

وزير التخطيط :الإجراء �سيرفع معدل النمو
قررت الحكومة المصرية وقف استيراد المنتجات التي لها نظير محلي ،من
جانب القطاع العام ،وذلك خالل اجتماع عقدته المجموعة االقتصادية برئاسة
رئيس الحكومة إيراهيم محلب.
وذكر موقع «أخبار مصر» أنّ المجموعة قررت «عدم استيراد أي منتجات لها
نظير محلي من جانب الوزارات ،والجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع
األعمال والقطاع العام إال بعد الحصول على موافقة من الوزير المختص وفي
حالة الضرورة القصوى ،وتض ّم المجموعة االقتصادية وزراء المال ،التجارة
والصناعة ،االستثمار ،البترول ،والتخطيط.
وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي «أنّ خطة التنمية
االقتصادية واالجتماعية  2015 - 2014سيكون لها مردود سيشعر به المواطن
من خالل تنمية المناطق الفقيرة ،والقرى والصعيد ،حيث سيرتفع معدل النمو
االقتصادي من  3إلى  3.5في المئة ،مشيرا ً إلى أنّ حجم االستثمارت المتوقعة
سيتراوح بين  330إلى  340مليار جنيه» .وأضاف« :سيرتفع معدل االستثمار
بنسبة تتراوح من  14إلى  15في المئة كما أنّ حجم االستثمارات الخاصة
سيصل إلى حدود  65في المئة وذلك مرتبط باالستقرار السياسي».
وأوضح العربي «أنّ الخطة االستثمارية الجديدة ستتضمن مشاريع بنحو
 4مليارات جنيه للمشاركة بين القطاع العام والخاص فى محطة الكهرباء
بالقاهرة الجديدة» ،الفتا ً إلى أنّ «الخطة الجديدة ستهتم بقضية البطالة
بخاصة مع ارتفاع نسبة البطالة في الفئة العمرية أقل من  30سنة والتي
اقتربت نسبتها من  30في المئة وهو ما يتطلب توفير نحو  650ألف فرصة
عمل من خالل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وربطهم بآليه جديدة».

بعد انتقادات حادة من منظمات حقوقية

قطر ُ
تعد بتخفيف القيود
عن العمال الأجانب

وعدت قطر بتخفيف القيود المفروضة على إقامة العمال األجانب وتحسين
ظروفهم ،وذلك بعدما واجهت انتقادات حادة من المنظمات المدافعة عن حقوق
اإلنسان.
وأعلن مسؤولون في وزارات الداخلية والعمل والشؤون االجتماعية في
مؤتمر صحافي أمس ،عن تدابير تتعلق خصوصا ً بتخفيف شروط الحصول
على تأشيرة خروج التي تضع العمال تحت رحمة أرباب عملهم في هذا البلد
الذي يستضيف كأس العالم لكرة القدم في .2022
وقال المسؤول في وزارة العمل والشؤون االجتماعية سعيد الشاوي« :هناك
تعديالت سيتم إدخالها في القانون الحالي بطريقة من شأنها تحسين ظروف
اإلقامة والعمل لجميع العاملين في قطر».
وبموجب التعديالت ،يصبح في إمكان العاملين األجانب الحصول من اآلن
وصاعدا ً على تأشيرة الخروج من وزارة العمل ولن يكونوا تحت رحمة رب
العمل الذي كان في إمكانه أن يمنعهم من مغادرة البالد.

حا�ضنتان بقيمة  1.6مليون دوالر في مرف�أ الالذقية

�صاري :ت�ساعد في تدعيم خطة العمل

مرفأ الالذقية
وصلت إلى مرفأ الالذقية حاضنتان للحاويات لمصلحة شركة محطة حاويات
ّ
المحطة
الالذقية الدولية وذلك في إطار تنفيذ بنود العقد التشاركي المو ّقع بين
وإدارة المرفأ.
وأ ّكد المدير التنفيذي في الشركة نعمان صاري أنّ «هذه الحاضنات تساعد في
تدعيم خطة عمل المحطة التي تعتبر مشروعا ًتشاركيا ًرائدا ًبين الحكومة السورية
ممثل ًة بشركة مرفأ الالذقية وبين المحطة التي تمثل مستثمرين عالميين».
كما أشار صاري إلى أنّ «هاتين الحاضنتين هما جزء من تسع حاضنات
ستورد تباعاً ،حيث هناك حاضنتان إضافيتان قيد التعاقد إضاف ًة إلى أربع آليات
أخرى للتعامل مع الحاويات ،كاشفا ً أنّ تكلفة الحاضنتين بلغت  1.6مليون
دوالر فيما تبلغ تكلفة الحاويات التسع  6.2مليون دوالر ،وتتضمن شروط العقد
أن تبقى هذه اآلليات بملكية مرفأ الالذقية بعد انتهاء مدة العقد المحددة بعشر
سنوات يمكن تجديدها لخمس سنوات أخرى».
وأوضح أنّ «المحطة تتعامل في شكل حصريّ مع الحاويات التي ترد إلى مرفأ
الالذقية استيرادا ً وتصديرا ً بعقد تشاركي مع المرفأ وتبلغ استطاعة المحطة نحو
مليون حاوية في السنة ،لكنّ الظروف االقتصادية التي تم ّر بها البالد أثرت في
اإلنتاجية التي تبلغ حاليا ً نحو  300ألف حاوية سنوياً».
وأ ّكد مدير مرفأ الالذقية حاتم الحموي أنّ «وجود الحاضنتين سيرفع من
وتيرة العمل في المرفأ» الفتا ً إلى أنّ «المحطة ّ
نظمت العمل وساهمت في زيادة
اإليرادات حيث يحصل المرفأ على ما نسبته  61في المئة من صافي الدخل من
دون أن يتحمل أي تكلفة وتحول بقية اإليرادات إلى محطة الحاويات التي تتحمل
كل التكاليف ،كاشفا ً عن أنّ ما نسبته  71في المئة من إجمالي إي��رادات المرفأ
البالغة في الربع األول من هذا العام مليار ونصف المليار ليرة جاءت من محطة
الحاويات».
بدوره ،أشار مدير العمليات واالستثمار في شركة مرفأ الالذقية أمجد سليمان
إلى أنّ «وصول الحاضنات يرفع وتيرة العمل في محطة الحاويات ويس ّرع من
عمليات تفريغ السفن وتسليم البضائع ألصحابها بأسرع وقت ويوفر الكثير من
الوقت والتكاليف على جميع األطراف».

هل ي�صبح اليوان جزء ًا من احتياطي
البنوك المركزية الكبرى في العالم؟
أف��اد خبراء اقتصاديون بأنّ
العملة الصينية (اليوان) التي
يتسع استخدامها وراء الحدود
ال��وط��ن��ي��ة ،ق��د ت��دخ��ل الح��ق �ا ً في
س��ل��ة ال��ع��م�لات األج��ن��ب��ي��ة التي
تشكل احتياطي البنوك المركزية
الكبرى ،لكن ذل��ك يستوجب أن
تكثف بكين إصالحاتها المالية
لتحقيق ذلك.
وت��خ��ض��ع ع��م��ل��ي��ات تحويل
اليوان الصيني لرقابة مشدّدة من
السلطات الشيوعية الحريصة
على تفادي تدفق رؤوس األموال
عشوائياً ،كما أنها ال تسمح بتقلب
س��ع��ر ص���رف العملة الوطنية
إال ضمن ه��ام��ش م��ح��دود ،لكنّ
بكين ال تخفي نيتها في أن يكون
لعملتها يوماً ،دور متزايد عالميا ً
على وقع اإلصالحات الطموحة
لتحرير المعامالت المالية في
ال��ب�لاد .وه��ذه اإلص�لاح��ات التي
ليس لديها أي جدول زمني محدد
إلنجازها ،يتأخر تطبيقها ما يثير
استياء واشنطن.
وقد كان التقدّم مدرجا ً على
أج��ن��دة اإلص�لاح��ات ف��ي الصين
وعلى ج��دول أع��م��ال محادثات
ج��رت أول أم��س ف��ي بكين بين
وزير الخزانة األميركي جاكوب
ليو ورئيس ال��وزراء الصيني لي
تشي كيانغ.
وقال ليو« :من المهم أن تؤكد
الصين بوضوح التزامها باعتماد
معدالت صرف تحدّدها األسواق
ونظام تحويل أكثر شفافية».
وتركزت جهود بكين خصوصا ً
على هونغ كونغ لتجعل منها
مركز معامالت خارجية «أوف
شور» للمبادالت باليوان.
وفي نيسان (أبريل) أعلن عن
ات��ف��اق يسمح للمستثمرين من
الصين القارية باستخدام اليوان
لالستثمار ف��ي ب��ورص��ة هونغ
كونغ ،كما أنّ المنطقة الحرة التي
ت ّم تدشينها العام الماضي في

شنغهاي ستشكل مختبرا ً لحرية
تحويل اليوان كما قالت السلطات
الصينية.
وق����ال األس���ت���اذ ف��ي جامعة
كورنل األميركية أسوار براساد:
«من الواضح أنّ العملة الوطنية
مزدهرة ،والمسيرة واضحة جدا ً
في ما يتعلق بتدويلها».
وأش��ار براساد الذي تولى في
الماضي رئاسة دائرة الصين في
ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي إل��ى أنه
«إذا استمرت الصين في تطبيق
اإلصالحات المالية واالقتصادية
سيصبح ال��ي��وان عملة احتياط
دائمة ومهمة في بقية العالم».
وأض�����اف« :إنّ ب��ع��ض ال��ب��ن��وك
المركزية ومنها بنوك نيجيريا
وت��ش��ي��ل��ي وك���وري���ا الجنوبية
وال��ي��اب��ان ،لديها عملة صينية
في خزاناتها ما ي��دل ال��ى أهمية
العالقات االقتصادية والتجارية
لهذه الدول مع العمالق اآلسيوي،
وبسبب مراقبة بكين لعملتها فإنّ
اليوان أكثر استقرارا ً من معظم
العمالت األجنبية العالمية ،فقد
تحسن سعر ص��رف ال��ي��وان في
ّ
شكل ملحوظ ف��ي  2013أم��ام
الدوالر قبل أن يتراجع في األشهر
األخيرة».

ويؤكد المحللون أنّ ذلك يعود
لمحاولة البنك المركزي التصدي
ل��ع��م��ل ص���ن���ادي���ق ال��م��ض��ارب��ة
وال��م��راه��ن��ة على تحسين سعر
ال��ي��وان .وال يمكن سعر الصرف
أن يتغير كل يوم إال بمعدل  2في
المئة ارت��ف��اع�ا ً أو انخفاضا ً عن
السعر الذي يحدّده البنك المركزي
يومياً.
وقال جيانغ شو ،المحلل لدى
« »Industrial Bankالصيني
«إنّ معدال ً متوسطا ً يعكس االتجاه
ال��ذي تريده الحكومة ونياتها،
بالتالي ال يمكن الصين أن تتنافس
معاستقالليةوشفافيةالمؤسسات
األميركية ويمكن اليوان أن يصبح
أداة تنويع الحتياطي العمالت،
لكن من المستبعد أن يصبح عملة
احتياطية».
وكان تراجع قيمة اليوان منذ
بداية العام موضع استياء من
جانب بعض الشركاء التجاريين
الرئيسيين للصين ،الذين اعتبروا
أنّ العملة كانت قبل هذا التراجع
مسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية
م��ا ك���ان ي��ع��ود ب��ال��ف��ائ��دة على
الصادرات الصينية التي تصبح
أكثر تنافسية.

م�ؤتمر حول اال�ستثمار في �سوق العراق
افتتح رئيس «هيئة األوراق المالية العراقية» عبد
الرزاق السعدي صباح أمس ،أعمال «مؤتمر االستثمار
ف��ي س��وق ال��ع��راق ل��ل�أوراق ال��م��ال��ي��ة» ال���ذي ّ
نظمته
«سوق العراق لألوراق المالية» و»مجموعة االقتصاد
واألع��م��ال» ،في فندق «الريتز كارلتون»  -مركز دبي
المالي العالمي.
ويهدف المؤتمر إلى استكشاف الفرص المختلفة التي
يحملها االقتصاد العراقي ،خصوصا ً فرص االستثمار في
سوق رأس المال وأسهم الشركات العراقية المساهمة،
واالط�ل�اع على واق��ع س��وق ال��ع��راق ل�ل�أوراق المالية
وخصائصه والخطط المستقبلية لتطويره وتنظيمه،
والتفاعل المباشر م��ع الحاضرين م��ن المسؤولين
الحكوميين العراقيين ورؤساء عدد من كبرى الشركات
المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية والمشاركة
في المؤتمر.
وت��ح��دث المدير التنفيذي لـ»مجموعة االقتصاد
واألع��م��ال» وليد أب��و زك��ي في مستهل جلسة االفتتاح
وق��ال« :لقد تمكن العراق من مضاعفة إنتاجه النفطي
ليصل إلى أكثر من  6.3مليون برميل يومياً ،وتسعى
الحكومة العراقية إلى أن يصل اإلنتاج إلى نحو تسعة
ماليين برميل يوميا ً بحلول العام  ،2020وبالطبع فإنّ
هذا المستوى من اإلنتاج ينعكس بنمو كبير ومتسارع
في الناتج المحلي قدر بنحو  10في المئة في المتوسط
خالل العقد المنصرم ،ومن المتوقع لهذا النمو االقتصادي
أن يشكل البيئة المثالية لنمو الشركات المساهمة وقطاع
األعمال».
وأش��ار إلى أنّ «سوق األوراق المالية تأسست عام
 ،2004عندما انتقل البلد من نظام سيطرة الدولة على
االقتصاد إل��ى نظام الحرية االقتصادية ،لكنّ إنجاز
االنتقال إلى نظام اقتصادي ح ّر يقوده القطاع الخاص
يحتاج إلى وقت وإل��ى اكتمال عملية االنتقال ،وعلى
سبيل المثال ف��إنّ بعض اإلح��ص��اءات تشير إل��ى أنّ
نحو  15في المئة فقط من العراقيين يمتلكون حسابا ً
مصرفياً ،وال يزال الكثير من المصارف خارج البورصة
بسبب تكوينه كشركات ذات ملكية خاصة .كذلك األمر
فإنّ العديد من الشركات العراقية الناشطة والنامية ،لم
تفكر بعد بالتحول إلى شركات مساهمة عبر طرح جزء

من رأسمالها في البورصة» .وأضاف« :رغم ك ّل ذلك ،فقد
تضاعفت القيمة الرأسمالية لبورصة العراق ثالث مرات
في السنوات الثالث األخيرة لتبلغ نحو عشرة مليارات
دوالر ،لكن ما زال هناك الكثير المطلوب عمله لكي ترتقي
البورصة في حجمها وعدد الشركات المسجلة فيها إلى
مستوى البورصات اإلقليمية ،وعلى سبيل المثال فإنّ
حجم البورصة السعودية يفوق  484مليار دوالر».
ورأى أبو زكي أنّ «النظرة الطويلة األمد للمستثمرين،
هي نظرة تفاؤل بمستقبل العراق مبينة حجم النمو الهائل
في إنتاجه النفطي وفي اقتصاده ،وأحد األدلة على هذه
النظرة المتفائلة ،حجم االهتمام الذي تظهره مصارف
عربية ودولية كبيرة لفتح فروع لها في العراق».
بدوره ،تحدث السعدي عن دور الهيئة ،وقال« :ت ّم في
عام  2004إصدار قانون موقت يعنى بتنظيم العمل في
قطاع األوراق المالية في العراق ،وقد ت ّم بموجبه تأسيس
هيئة حكومية مستقلة مهماتها اإلشراف والرقابة على
قطاع األوراق المالية والمتمثل بأسواق األوراق المالية
ومركز اإليداع العراقي والشركات المدرجة في األسواق،
إضافة إلى جمعية وسطاء سوق المال كمنظمة غير
حكومية .وتمكنت الهيئة منذ تأسيسها من تعزيز بنيتها
التشريعية والتنظيمية عبر إصدار سلسلة متكاملة من
األنظمة والتعليمات ،لتعزيز ثقة المستثمرين وإتاحة
الفرصة الستثمار المدخرات واألموال في األوراق المالية
في نظام عادل وشفاف يكفل سالمة التداوالت ودقتها
في السوق ،وبتعليمات سهلة تسمح لغير العراقيين
بالتداول أسوة بالعراقيين .كما أولينا اهتماما ً واسعا ً
في مجال اإلفصاح للشركات المدرجة في السوق .وتم
إص��دار األنظمة والتعليمات التي ساهمت في ترسيخ
التعامالت السليمة داخل السوق .وبفضل ذلك تحقق
األثر اإليجابي بزيادة حجم التداول حيث ارتفع بنسبة
 89.4 5في المئة للفترة من  2009ولغاية .»2013
وأضاف« :إيمانا ً من مبدأ توسيع قاعده التداول ،ت ّمت
إجازة «شركة سوق أربيل لألوراق المالية» ،وإقرار كل
اإلجراءات والتعليمات للمباشرة بالعمل ليكون التوأم
لسوق العراق لألوراق المالية ،ومن المؤمل المباشرة
بالعمل خالل هذا العام بعد استالم برنامج للتداول
المتعاقد عليه مع شركة «نازداك أو.إم.إكس».

«ات�صاالت» ــ الإمارات
تختار �إريك�سون �شريك ًا ا�ستراتيجي ًا
اخ��ت��ارت ش��رك��ة «ات���ص���االت» -
اإلمارات شركة إريكسون (المدرجة
في ناسداك باسم (  ERICواحدة
م���ن ش��رك��ائ��ه��ا االس��ت��رات��ي��ج��ي��ي��ن
المفضلين لتطبيق التقنيات الجديدة
التي ستع ّزز تجربة عمالء شركة
«اتصاالت»  -اإلم��ارات وتوفر دعما ً
م��ع��ززا ً لسرعات االت��ص��ال ف��ي دبي
والعين.
وستتمكن «إريكسون» من خالل
ه��ذه االتفاقية م��ن تقديم تقنيات
ج���دي���دة وح���ل���ول أع���م���ال لشركة
«اتصاالت»  -اإلم��ارات في عدد من
المجاالت المختلفة التي تتضمن ّ
بث
النطاق العريض الخاص بالهواتف
المحمولة.
وق��ال الرئيس التنفيذي لشركة
اتصاالت اإلمارات صالح العبدولي،
ف��ي ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة« :ن��ع��م��ل مع
إريكسون منذ سنوات ع��دة ونحن
ن��ع��ت��ب��ره��ا واح�����دة م���ن ش��رك��ائ��ن��ا
الموثوقين في القطاع».
و لفت المدير التنفيذي التقني في
الشركة هيثم عبد ال���ر ّزاق ،إل��ى أنّ
«هذه االتفاقية االستراتيجية الحديثة

تبادل وثائق الشراكة
تضمن استمرارنا في التوجه لشركة
إريكسون لتزويدنا بأحدث التقنيات
وال��خ��دم��ات ال��ت��ي ت��وص��ل��ت إليها،
وذلك لالستمرار في تلبية متطلبات
مشتركينا وتوفير أفضل مستويات
تجربة العمالء».
وفي إطار تعليقه على االتفاقية،
قال نائب الرئيس التنفيذي رئيس
وح���دة ال��ع��م�لاء العالمية لشركة
«ات��ص��االت» في «إريكسون» الرس

ليندن« :يشرفنا اتخاذ هذه الخطوة
اإلضافية في شراكتنا مع اتصاالت،
وقد استمتعنا بعالقة ناجحة جدا ً مع
اتصاالت خالل السنوات الماضية،
وم��ع ه��ذه االتفاقية االستراتيجية
ال��ج��دي��دة ،سنتمكن م��ن االستمرار
ف��ي ت��زوي��ده��م بالحلول المبتكرة
لدعمهم ودع��م صناعة االت��ص��االت
ف��ي اإلم����ارات ،ف��ي سعيها لتحقيق
المجتمع الشبكي».

